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Abstrak 
 

Sentra Tenun Troso adalah industri kain tenun ikat yang berasal dari Desa Troso, Kecamatan 
Pecangaan, Kabupaten Jepara. Tenun Ikat Troso menjadi ciri khas bagi masyarakat Jepara karena pemasaran 
produk kain tenun ikat bisa sampai ke luar kota seperti Jakarta, Lombok, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 
Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, hal tersebut menjadi berbeda ketika wisatawan tidak tahu bahwa 
produksi kain tenun ikat diproduksi dari Jepara. Kain tenun yang ada di sana lebih dikenal dengan sebutan 
kain pelangi. Sementara itu, minat masyarakat di Jepara terhadap kain tenun juga masih minim. 

Pada penelitian ini juga dilakukan benchmaking terhadap produk tenun ikat Klaten. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui atribut-atribut branding image dan mengetahui atribut branding image 
yang dominan terhadap peningkatan pemasaran Tenun Ikat Troso. Data diambil melalui penyebaran kuesioner 
kepada 85 responden dengan kriteria konsumen melakukan pembelian kain tenun ikat. Teknik pengambilan 
sampel dilakukan dengan menggunakan Purposive Sampling. Hal ini bertujuan untuk menjamin keakuratan 
data yang dikumpulkan. Permasalahan pada penelitian ini, akan diselesaikan dengan analisis Structural 
Equation Models yaitu menjelaskan keterkaitan variabel secara kompleks dan serta efek langsung maupun tidak 
langsung dari satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya. 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa branding image memiliki 
pengaruh secara signifikan terhadap produk. Branding image juga memiliki pengaruh secara signifikan 
terhadap kepuasan pelayanan, dan produk secara signifikan berpengaruh terhadap kepuasan pelayanan. 
Sehingga, produk dan kepuasan pelayanan berpengaruh terhadap branding image untuk meningkatkan 
pemasaran produk tenun ikat Troso. Untuk indikator yang paling besar pengaruhnya terhadap produk tenun 
ikat Troso adalah warna tenun ikat yang khas. Sedangkan indikator yang paling besar pengaruhnya terhadap 
produk tenun ikat Klaten adalah original produk terjamin. 
Kata Kunci: Benchmaking, Branding Image, Purposive Sampling,  SEM (Structural Equation Models). 
 
  



Pendahuluan 
 

Sentra Tenun Troso merupakan industri kain tenun ikat yang berasal dari Desa Troso, Kecamatan 
Pecangaan, Kabupaten Jepara. Tenun Ikat Troso menjadi ciri khas bagi masyarakat Jepara karena pemasaran 
produk kain tenun ikat bisa sampai ke luar kota seperti Jakarta, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan 
Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, hal tersebut menjadi berbeda ketika wisatawan tidak tahu bahwa produksi 
kain tenun ikat diproduksi dari Jepara. Kain tenun yang ada di sana lebih dikenal dengan sebutan kain pelangi. 
Sementara itu, minat masyarakat di Jepara terhadap kain tenun juga masih minim. Hal ini dapat terjadi karena 
masih terbatasnya wilayah pemasaran kain tenun ikat. Apabila masyarakat yang dari luar Jepara yang ingin 
membeli kain tenun harus datang langsung ke desa yang membuatnya. Dipasar-pasar tradisional yang ada di 
Jepara jarang sekali dijumpai toko atau pedagang kain yang menjual kain tenun ikat. 

 
Landasan Teori 

 
Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan 

kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu 
sama lain (Kotler, 1995). Kegiatan pemasaran berusaha untuk memuaskan kebutuhan konsumen dengan 
memberikan pelayanan yang sebaik mungkin mulai dari memperkenalkan produk, perencanaan  harga, kegiatan 
penyaluran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Brand Image adalah persepsi pelanggan terhadap suatu merek yang digambarkan melalui asosiasi 
merek yang ada dalam ingatan pelanggan. Menurut Kotler, Armstrong (2001), brand image adalah seperangkat 
keyakinan konsumen mengenai merek tertentu. 

SEM (Structural Equation Models) merupakan analisis multivariat yang dapat menganalisis hubungan 
variabel secara kompleks. SEM mampu menjelaskan keterkaitan variabel secara kompleks dan serta efek 
langsung maupun tidak langsung dari satu atau beberapa variabel terhadap variabel lainnya (Wijaya, 2009).  
 
Metodologi Penelitian 
 

Objek penelitian dilakukan di Tenun Ikat Troso Sri Rejeki di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, 
Kabupaten Jepara. Tahap penelitian meliputi: 
1. Pengumpulan Data 

a. Wawancara 
b. Melakukan brainstorming kepada pihak perusahaan dan konsumen. 
c. Penyebaran Kuesioner 

2. Pengolahan Data 
a. Uji validitas dan uji reliabilitas 

Uji validitas adalah alat untuk mengetahui suatu instrumen dalam kuesioner dapat digunakan 
untuk mengukur apa yang akan diukur. Apabila dalam kuesioner ada instrumen yang tidak valid maka 
dihilangkan kemudian data yang valid dilanjutkan ke pengujian selanjutnya (Sugiono, 2010). 

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen ukur 
tersebut dapat dipercaya, bila instrumen ukur digunakan pada waktu yang berbeda untuk mengukur hal 
yang sama dan memperoleh hasil yang konsisten maka instrument tersebut dikatakan reliabel 
(Singarimbun, 1989). 

b. Pengolahan data dengan SEM 
1) Pengembangan Diagram Alur 

Diagram alur adalah representasi grafis bagaimana beberapa variabel pada suatu pandangan 
menyeluruh mengenai struktur model. Konstruk dalam diagram alur dapat dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu: Konstruk Endogen yaitu variabel terikat atau variabel dependen dan Konstruk 
Eksogen yaitu variabel bebas atau variabel independen. 

  



2) Uji Goodness of Fit 
Uji goodness of fit digunakan untuk mengukur kesesuaian model teoritik dengan data yang 
disajikan. Kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

Tabel 1Kriteria indek GOF 
Kriteria Indek Ukuran Nilai Acuan 
X2 Chi Square Diharapkan kecil 
Significanced probability > 0.05 
RMSEA < 0.08 
GFI > 0.90 
AGFI > 0.90 
CMIN/DF < 2.00 
TLI > 0.95 
CFI > 0.95 

   Sumber: (Wijaya, 2009) 
3) Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 1999). 
Untuk membuktikan benar tidaknya pernyataan ini diperlukan penelitian dan analisis untuk 
diambil suatu kesimpulan apakah hipotesis tersebut secara empiris  terbukti atau tidak. 

4) Analisa Hasil SEM 
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui variabel yang paling signifikan dan tidak signifikan 
terhadap branding image. 

3. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah 
penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. 
Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang positif berkaitan dengan hasil penelitian. 

 
Hasil dan Pembahasan 

 
1. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5%. Jika koefisien korelasi rendah atau tidak signifikan 
maka item tersebut dikatakan tidak valid. Dengan taraf signifikan 5% dan N = 85, akan didapat r-tabel 
sebesar 0.213 dan variabel kuesioner dikatakan valid apabila nilai r-hitung > r-tabel. 

 
Tabel 2 Uji Validitas Branding Image 

No. Atribut  r hitung r tabel Keterangan 

1 
Kemudahan dalam 
mendapatkan 0.786 0.213 valid  

2 Informasi produk tersedia 0.746 0.213 valid  
3 Pelayanan baik 0.781 0.213 valid  
4 Kualitas produk bagus 0.681 0.213 valid  
5 Pilihan produk bervariasi 0.623 0.213 valid  

Tabel uji validitas branding image, menunjukkan nilai r-hitung pada semua atribut lebih besar nilainya dari 
nilai r-tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua atribut dalam kuesioner dapat digunakan untuk 
mengukur variabel Branding Image ke tahap selanjutnya. 

 
Tabel 3  Uji Validitas Produk 

No. Atribut  r hitung r tabel Keterangan 
1 Berkesan eksklusif 0.640 0.213 valid  
2 Kualitas bagus 0.837 0.213 valid  
3 Desain/model bervariasi 0.180 0.213 tidak valid  
4 Warna tenun ikat khas 0.622 0.213 valid  
5 Motif tenun ikat menarik 0.641 0.213 valid  

6 
Harga sesuai dengan kualitas 
produk 0.673 0.213 valid  

7 Original produk terjamin 0.141 0.213 tidak valid  

8 
Kesesuaian ukuran produk dengan 
konsumen 0.201 0.213 tidak valid  



Pada tabel uji validitas produk diatas, dapat dilihat bahwa terdapat atribut pada no. 3, 7 dan 8 yang nilai r-
hitung lebih kecil dari nilai r-tabel. Sehingga atribut yang tidak valid dalam kuesioner dihilangkan karena 
tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel Produk Tenun Troso. 
 

Tabel 4 Uji Validitas Produk Tenun Klaten 
No. Atribut r hitung r tabel Keterangan 
1 Berkesan eksklusif 0.766 0.213 valid  
2 Kualitas bagus 0.412 0.213 valid  
3 Desain/model bervariasi 0.205 0.213 tidak valid  
4 Warna tenun ikat khas 0.702 0.213 valid  
5 Motif tenun ikat menarik 0.171 0.213 tidak valid  

6 
Harga sesuai dengan kualitas 
produk 0.825 0.213 valid  

7 Original produk terjamin 0.777 0.213 valid  

8 
Kesesuaian ukuran produk dengan 
konsumen 0.739 0.213 valid  

Pada tabel uji validitas produk diatas, dapat dilihat bahwa terdapat atribut pada no. 3 dan 5 yang nilai r-
hitung lebih kecil dari nilai r-tabel. Sehingga atribut yang tidak valid dalam kuesioner dihilangkan karena 
tidak dapat digunakan untuk mengukur variabel Produk Tenun Klaten. 

 
Tabel 5 Uji Validitas Kualitas Pelayanan 

No. Atribut  r hitung r tabel Keterangan 
1 Respon cepat 0.613 0.213 valid  
2 Konsumen puas dengan pelayanan 0.524 0.213 valid  

3 
Pesanan dapat diselesaikan tepat 
waktu 0.654 0.213 valid  

4 
Produk kain tenun ikat memiliki 
motif bervariasi 0.526 0.213 valid  

5 
Melayani konsumen dengan sepenuh 
hati 0.476 0.213 valid  

6 Kemudahan untuk dihubungi 0.403 0.213 valid  

7 
Lingkungan yang kondusif membuat 
konsumen merasa nyaman 0.637 0.213 valid  

8 
Konsumen merasa aman saat 
berkunjung 0.322 0.213 valid  

9 
Konsumen dapat langsung melihat 
proses pembuatan kain tenun 0.505 0.213 valid  

10 
Pengunjung merasa senang saat 
berkunjung 0.351 0.213 valid  

Tabel uji validitas kualitas pelayanan, menunjukkan nilai r-hitung pada semua atribut nilainya lebih besar 
dari nilai r-tabel. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua atribut dalam kuesioner dapat digunakan untuk 
mengukur variabel Kualitas Pelayanan ke tahap selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas 
Tabel 6 Uji Reliabilitas 

No. Bagian r hitung r tabel Keterangan 
1 Branding Image 0.764 0.213 reliabel 
2 Produk Tenun Ikat Troso 0.800 0.213 reliabel 
3 Produk Tenun Ikat Klaten 0.765 0.213 reliabel 
4 Kepuasan Pelayanan 0.674 0.213 reliabel 

Pada tabel uji validitas dan uji reliabilitas dapat diperoleh hasil yang valid dan reliabel terhadap semua 
atribut/item yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa semua atribut/item dalam kuesioner dapat 
digunakan untuk mengukur ke tahap selanjutnya. 

3. Pengolahan data dengan SEM 
Model yang sudah dikembangkan dalam penelitian akan dianalisis menggunakan SEM secara full model. 
Langkah pengujian dengan anailisi SEM ada dua langkah yaitu, uji kesahihan model dan uji kausalitas 
model. 



 
Gambar 1 Pengujian SEM 

Berikut adalah besarnya pengaruh dari masing-masing variabel laten: 
a. Variabel branding image memiliki pengaruh secara langsung terhadap produk sebesar 1.12. 
b. Variabel branding image memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelayanan sebesar 

0.18. 
c. Variabel produk memiliki pengaruh secara langsung terhadap kepuasan pelayanan 0.15. 
 
Uji goodness of fit bertujuan untuk mengukur kesesuaian model teoritik dengan data yang disajikan. 
Apabila paling sedikit tiga parameter telah memenuhi syarat, model yang telah tercapai goodness of fit siap 
untuk uji coba dilapangan (Wijiya, 2009). Parameter yang digunakan sebagai berikut: 

 
Tabel 7 Goodness of Fit 

Kriteria Cut of Value Hasil Evaluasi 
Chi-Square  
Probability  
CMIN/DF  
GFI  
RMSEA 
AGFI  
TLI  
CFI  

Mendekati 0 
> 0,05  
< 2,00  
> 0,90  
< 0,08 
> 0,90  
> 0,95  
> 0,95  

11.815 
0.224 
1.313 
0.958 
0.061 
0.902 
0.934 
0.961 

Mendekati   
Terpenuhi 
Terpenuhi 
Terpenuhi 
Terpenuhi 
Terpenuhi  
Terpenuhi  
Terpenuhi  

Tabel 7 menunjukkan bahwa model yang direncanakan fit secara keseluruhan karena dari delapan kriteria 
goodness of fit ada tujuh kriteria yang memenuhi syarat, artinya model branding image sudah mencapai 
GOF dan siap untuk di uji coba di lapangan. 
 
Uji kesahihan konvergen 
 

Tabel 8 Bobot Regresi pada Faktor 
Estimate S.E. C.R. P 

Mudahberbelanja <--- brandingimage 1.000

Informasiproduktersedia <--- brandingimage .154 .149 1.032 .302
Pelayananbaik <--- brandingimage .497 .172 2.886 .004

Kualitasprodukbaik <--- brandingimage .626 .170 3.674 ***
Pilihanprodukbervariasi <--- brandingimage .777 .207 3.747 ***

Berkesaneksklusif <--- produk 1.000
Kualitasbagus <--- produk 1.022 .325 3.145 .002



Estimate S.E. C.R. P 
Warnatenunikatkhas <--- produk .749 .299 2.507 .012

Motifmenarik <--- produk .776 .360 2.157 .031
Hargasesuaidengankualitasproduk <--- produk 1.461 .420 3.477 ***
Responsiveness <--- kepuasanpelayanan 1.000
Reliability <--- kepuasanpelayanan 1.621 .532 3.047 .002
Emphaty <--- kepuasanpelayanan 2.006 .492 4.079 ***
Assurance <--- kepuasanpelayanan 2.546 .650 3.914 ***
Tangible <--- kepuasanpelayanan 1.774 .501 3.541 ***

Dari Tabel diatas diketahui setiap indikator memiliki nilai nadir (critical ratio) yang lebih besar dari dua 
kali standar kesalahan (standard error), sehingga dapat dikatakan bahwa semua indikator secara sahih telah 
mengukur apa yang seharusnya diukur. 
 
Uji kausalitas model  
Digunakan untuk mengukur bobot regresi antar variabel laten. Berdasarkan signifikan t-hitung dengan nilai 
probabilitas (p) = 0.05. 

Tabel 9 Evaluasi Bobot Regresi Uji Kausalitas 
 Estimate S.E. C.R. P 

Produk <--- brandingimage 1.116 .216 5.178 *** 

kepuasanpelayanan <--- brandingimage .176 .088 2.005 .045 

kepuasanpelayanan <--- produk .153 .092 3.674 .024 

Berikut ini penjelasan berdasarkan tabel evaluasi bobot regresi: 
a) Branding image mempengaruhi produk, dengan nilai t-hitung 0.00 < nilai probabilitas 0.05. 
b) Branding image mempengaruhi kepuasan pelayanan, dengan nilai t-hitung 0.045 < nilai probabilitas 

0.05. 
c) Produk mempengaruhi kepuasan pelayanan, dengan nilai t-hitung 0.024 <  nilai probabilitas 0.05. 
Berdasarkan perhitungan nilai bobot regresi tabel 9, maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Hl 
diterima, hal ini dikarenakan masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi < 0.05. 
1) Produk 

Ho: Produk tidak berpengaruh terhadap branding image untuk meningkatkan pemasaran produk tenun 
ikat Troso. 
H1: Produk berpengaruh terhadap branding image untuk meningkatkan pemasaran produk tenun ikat 
Troso. 
Hasil pengujian mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara produk terhadap branding image. 
Dengan demikian H1 dapat diterima, hal ini menjelaskan bahwa semakin baik produk yang dihasilkan 
maka semakin tinggi branding image untuk meningkatkan pemasaran produk tenun ikat Troso. 

2) Kepuasan Pelayanan 
Ho : Kepuasan pelayanan tidak berpengaruh terhadap branding image untuk meningkatkan pemasaran 
produk tenun ikat Troso. 
H1: Kepuasan pelayanan berpengaruh terhadap branding image untuk meningkatkan pemasaran produk 
tenun ikat Troso. 
Hasil pengujian mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara kepuasan pelayanan terhadap 
branding image. Dengan demikian H1 dapat diterima, hal ini menjelaskan bahwa semakin baik tingkat 
kepuasan pelayanan yang diberikan kepada konsemen maka semakin tinggi branding image untuk 
meningkatkan pemasaran produk tenun ikat Troso. 

4. Analisis SEM (Structural Equation Model) 
Berdasarkan hasil pengolahan Structural Equation Model menunjukkan bahwa: 
a. Indikator yang signifikan pengaruhnya terhadap produk tenun ikat Troso adalah warna tenun ikat khas 

dengan nilai estimate sebesar 1.749. Sedangkan indikator yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap 
produk tenun ikat Troso adalah berkesan eksklusif dengan nilai estimate 1.000. Artinya, indikator 
warna tenun ikat khas memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produk tenun ikat Troso 
dibandingan indikator berkesan eksklusif. 

b. Indikator yang signifikan pengaruhnya terhadap produk tenun ikat Klaten adalah original produk 
terjamin dengan nilai estimate sebesar 4.255. Sedangkan indikator yang tidak signifikan pengaruhnya 



terhadap produk tenun ikat Klaten adalah berkesan eksklusif dengan nilai estimate sebesar 1.000. 
Artinya, indikator original produk terjamin memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produk tenun 
ikat Klaten dibandingan indikator berkesan eksklusif. 

c. Variabel yang berpengaruh terhadap branding image adalah  produk dan kepuasaan pelayanan. Karena 
persepsi konsumen kain tenun ikat produknya berkualitas bagus dan warna tenun ikat yang khas 
dengan pelayanan yang baik. 

5. Rekomensasi Strategi Pemasaran 
Berdasarkan analisis Structural Equation Model (SEM), maka penulis merekomendasikan strategi 
pemasaran sebagai usulan untuk Tenun Ikat Sri Rejeki.  Dibawah ini usulan rancangan strategi pemasaran: 
a. Faktor produk tenun ikat, tenun ikat Sri Rejeki sebaiknya tidak hanya membuat produk berupa kain 

pesanan untuk bahan pakaian saja. Produk tenun ikat Sri Rejeki harus diperbanyak misalnya dengan 
membuat setelan baju, taplak meja, sajadah, bed cover dan produk-produk yang menarik lainnya. 

b. Faktor pelayanan, tenun ikat Sri Rejeki harus memberikan pelayanan yang memuaskan kepada 
pelanggannya yaitu dengan menjaga kenyamanan, memperhatikan fasilitas untuk konsumen, dan 
kebersihan ruang produksi tenun ikat. Sehingga, konsumen yang berkunjung merasa betah berada di 
tenun ikat Sri Rejeki. 

c. Faktor pemasaran, tenun ikat Sri Rejeki sudah memasarkan produknya melalui media internet yaitu 
web www.kaintroso.com dan bisa memesan dengan menghubungi no.telp. 085640086608. Sebaiknya 
setiap beberapa bulan sekali sentra tenun ikat troso melakukan event atau pameran untuk 
memperkenalkan produk-produk tenun ikat troso supaya lebih dikenal oleh masyarakat Jepara maupun 
luar Jepara yang sedang berwisata di Jepara. Selain melakukan pameran, sebaiknya pegawai atau siswa 
siswi memakai baju berbahan kain tenun ikat pada hari tertentu supaya menarik minat masyarakat 
Jepara terhadap produk tenun ikat. Untuk pemasaran produk tenun ikat sebaiknya juga dilakukan di 
pasar-pasar tradisional Jepara dalam bentuk cendera mata atau oleh-oleh khas Jepara. 
 

Kesimpulan dan Saran 
 

1. Kesimpulan 
Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh berdasarkan analisis data yang telah dilakukan: 
a. Atribut pembentuk branding image adalah produk tenun ikat troso dan kepuasan pelayanan. 
b. Konsumen memilih produk tenun ikat Troso karena beberapa hal diantaranya berkesan eksklusif, 

kualitas bagus, warna tenun ikat khas, motif menarik dan harga sesuai dengan kualitas produknya. 
c. Konsumen memilih produk tenun ikat Klaten dengan alasan produk berkesan eksklusif, berkualitas 

bagus, warna tenun ikat khas, harga sesuai dengan kualitas produk, original produk terjamin dan 
kesesuaian ukuran produk dengan pesanan konsumen. 

d. Atribut yang paling besar pengaruhnya terhadap produk tenun ikat Troso adalah warna tenun ikat khas 
dengan nilai estimate sebesar 1.749. Sedangkan, atribut yang paling besar pengaruhnya terhadap 
produk tenun ikat Klaten adalah original produk terjamin dengan nilai estimate sebesar 4.255.  

e. Informasi yang didapat dari konsumen mengenai branding image produk tenun ikat adalah kemudahan 
berbelanja, informasi mengenai produk tersedia (website, sosial media), pelayanan yang baik, kualitas 
produknya baik dan pilhan produknya bervariasi. 

2. Saran 
Beberapa saran sebagai upaya untuk meningkatkan pemasaran industri produk tenun ikat sebagai berikut: 
a. Diharapkan rekomendasi strategi pemasaran dari peneliti dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan 

pemasaran produk tenun ikat dan produknya dapat dikenal oleh masyarakat luas. 
b. Perusahaan perlu memperhatikan variabel lain, selain kepuasan pelayanan dan variabel produk dalam 

membentuk citra perusahaannya. 
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